Zápis
z ustavujícího zasedání Městyse Liteň
konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
a)

Úvod
Složení slibu zastupitelstva městyse
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění ( § 71 zákona o obcích)
b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) Volba starosty
d) Volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
7) Organizační věci a) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
b) schválení jednacího řádu zastupitelů
c) etický kodex zastupitele
d) kompetenční a podpisový řád
f) podpisové vzory
8) Složení členů inventurních komisí
a) fyzická
b) dokladová
9) Diskuse
10) Závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Liteň bylo zahájeno v 19:00 hod. v zasedací místnosti ÚM
Liteň. Pro velkou účast občanů bylo nutné, aby se přemístilo do sálu kina v Litni. Poté opět
dosavadní starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem.
Slavnostně předal členům zastupitelstva osvědčení o zvolení členem zastupitelstva podle
§ 53 zákona č. 491/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění a popřál jim hodně pracovních úspěchů do volebního období.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo 15 dnů od uplynutí lhůty od
rozhodnutí soudu pro zamítnutí stížnosti na neplatnost voleb (lhůta uplynula 12. 11. 2014).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce ÚM Liteň zveřejněna
v souladu se zákonem od 13. 11. do 20. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu p. Fiřta Rudolfa a Kaštánka Filipa a zapisovatelky
Nožinová Kateřina a Zítová Jindřiška. K návrhu nevyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň určuje ověřovateli zápisu p. Rudolfa Fiřta a Filipa Kaštánka a
zapisovatelky Kateřina Nožinová a Jindřiška Zítová
Výsledek hlasování: Pro : 9 členů , Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek, Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomných občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
Návrh usnesení
Viz program v záhlaví.
Výsledek hlasování: Pro : 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek Proti : 0 Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování : Pro : 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek, Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty městyse byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že výkon
funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro : 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek, Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Určení volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním a zároveň vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu
na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schvaluje veřejné hlasování starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro : 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek,
Proti 0 , Zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo schváleno
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva p. Fiřt Rudolf navrhl zvolit do funkce
starosty ing. Miroslava Horáka. Člen zastupitelstva ing. Jiří Vodička navrhl zvolit Filipa
Kaštánka.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň volí za starostu ing. Miroslava Horáka
Výsledek hlasování: Pro : 6 členů, Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf
Fiřt, Miroslav Slanec, Jiří Hrách, Vítězslav Novotný, Proti : 2, Ing. Jiří Vodička, Filip
Kaštánek, Zdržel se: 1, Ing. Lukáš Münzberger
Zastupitelstvo městyse Liteň volí za starostu Filipa Kaštánka

Výsledek hlasování: Pro : 4 členové Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek, Lukáš
Münzberger, Jiří Hrách, Proti : 5 , Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Vítězslav
Novotný, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt , Zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo městyse Liteň zvolilo ing. Miroslava Horáka starostou městyse Liteň
Usnesení bylo schváleno
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající navrhl členům zastupitelstva, aby podávali návrhy na místostarostu.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva ing. Miroslav Horák navrhl Šárku
Marcínovou a člen zastupitelstva Filip Kaštánek navrhl Jiřího Hrácha.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň volí za místostarostu Šárku Marcínovou
Výsledek hlasování: Pro : 5 členů, Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Vítězslav
Novotný, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt , Proti : 4 Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek,
Lukáš Münzberger, Jiří Hrách, Zdržel se hlasování 0
Zastupitelstvo městyse Liteň volí za místostarostu Jiřího Hrácha
Výsledek hlasování: Pro : 4 členové , Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek, Lukáš
Münzberger, Jiří Hrách,
Proti : 5 Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Vítězslav
Novotný, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Zdržel se hlasování : 0

Zastupitelstvo městyse Liteň zvolilo za místostarostu Šárku Marcínovou
Usnesení bylo schváleno
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Ing. Horák úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí
být lichý. Člen zastupitelstva ing. Jiří Vodička navrhl 5 členný výbor. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 5 členné.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů, Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek,
Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl podán návrh ing. Horákem na Vítězslava Novotného, který se v předchozím
volebním období osvědčil. Žádné jiné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň volí za předsedu finančního výboru Vítězslava Novotného
Výsledek hlasování: Pro 9 členů, Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf
Fiřt, Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří
Hrách, Filip Kaštánek,
Proti :0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Volba předsedy kontrolního výboru
Ing. Horák vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů, sám navrhl ing. Jiřího Vodičku do
funkce předsedy kontrolního výboru, který se v minulém období v této funkci osvědčil, on však
odmítl a navrhl Filipa Kaštánka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. ˇ
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň volí předsedou kontrolního výboru Filipa Kaštánka
Výsledek hlasování: Pro 9 členů, Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek,
Proti : 0,
Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a
kontrolního výboru.
Vzhledem k tomu, že nebyly připraveny návrhy na členy výboru, byl dán návrh, aby si
předsedové výborů do příštího veřejného zasedání jmenovitě upřesnili složení výborů.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna v maximální výši dle příl. č. 1. a to od 20. 11.
2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané neuplatnili
žádná stanoviska.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse dle příl. č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil
Výsledek hlasování:
Pro 9 členů, Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek,
Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
Zároveň byla stanovena měsíční odměna za výkon funkce místostarosty městyse Liteň ve výši
7.000,- Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) a to od 20. 11. 2014. Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva podány žádné návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska.
Výsledek hlasování:
Pro : 5 členů , Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Vítězslav
Novotný, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt,
Proti : 4 , Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek,
Lukáš Münzberger, Jiří Hrách, Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Schválení „Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městyse Liteň“
Místostarostka Šárka Marcínová seznámila přítomné s Jednacím řádem zasedání
Zastupitelstva městyse Liteň.
Zastupitel p. Kaštánek měl připomínku:
Čl. 4 bod. 3) Písemné materiály určené k projednání zastupitelstvem, předkládá navrhovatel
prostřednictvím úřadu městyse do 10 dnů před termínem jednání tak, aby mohly být předány
nejpozději do 3 dnů před dnem jednání zastupitelstva jeho členům, kteří si je vyzvednou na
úřadě městyse.
Doplněno: ,případně dostanou po písemném vyžádání emailovou poštou, bude-li to možné
s ohledem na povahu dokumentu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schválilo dne 20. 11. 2014 jednací řád dle § 96 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích opravený s výše uvedenou změnou.
Výsledek hlasování:
Pro 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek, Proti : 0,
Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Schválení etického kodexu zastupitele
Ing. Horák předal všem zastupitelům k seznámení v písemné podobě proti podpisu „Etický
kodex zastupitele“. Před hlasování byla dána možnost zastupitelům, vyjádřit se k etickému
kodexu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schválilo na ustavujícím zasedání dne 20. 11. 2014 „Etický kodex
zastupitele.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek,
Proti : 0 ,
Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Kompetenční a podpisový řád Úřadu městyse Liteň
Předsedající seznámil přítomné s Podpisovým a kompetenčním řádem ÚM Liteň v souladu s
§ 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle zákona č. 320/2001 Sb. Zákona o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dále seznámil se změnou bod č. 1

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích nakládat s finančními prostředky, mimo
stanovený rozpočet do výše 50.000,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se
k podpisovému řádu. Žádné stanovisko nebylo sděleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schvaluje „Kompetenční a podpisový řád ÚM Liteň“ s navrženou
změnou.
Výsledek hlasování:
Pro 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf
Fiřt, Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří
Hrách, Filip Kaštánek,
Proti : 0 ,
Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Podpisové vzory pro peněžní ústavy
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce, kteří mohou jednat
s peněžními ústavy a podepisovat šeky k výběru finanční hotovosti.
Byl navržen ing. Miroslav Horák, Jiří Hrách, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt. Před hlasováním
byla možnost se vyjádřit. Žádné stanovisko nebylo sděleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schvaluje výše uvedené zástupce městyse Liteň, kteří mohou
jednat a podpisovat dokumenty u peněžních ústavů.
Výsledek hlasování:
Pro 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek, Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Usnesení bylo schváleno
Schválení členů inventurních komisí
Předsedající přečetl návrh inventarizačních komisí.
1 IK – ing. Miroslav Horák, ing. Lucie Palková, Jindřiška Zítová
2 IK – ing. Miroslav Horák, Jan Havelka, Irena Králíčková, Petr Lebeda, Barbora Bidšovská
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Liteň schvaluje výše uvedené zástupce, členy inventurní komise.
Výsledek hlasování:
Pro 9 členů Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Rudolf Fiřt,
Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička, Ing Lukáš Münzberger, Vítězslav Novotný, Jiří Hrách,
Filip Kaštánek,
Proti : 0 , Zdržel se hlasování : 0
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
- Pí. Knopová se přihlásila do diskuse s tím, kdo bude mít na starosti Kulturní komisi a zda
dostane na rok 2015 příspěvek na tzv. „babinec“. Zastupitel. J. Hrách odpověděl, že musí
v nejbližších dnech podat písemnou žádost, která bude projednána zastupitelstvem při tvorbě

návrhu rozpočtu na rok 2015. Pan starosta odpověděl, že kulturní a sportovní komisi povede
Jiří Hrách.
- Pan starosta veřejně poděkoval manželům Klimentovým za jejich dosavadní činnost ve
sportovních a společenských akcích. Dále připomněl, že se blížící adventní čas, byla
přikoupena vánoční výzdoba a bude společně rozsvícena s Vánočním stromem 30. 11. 2014.
- Pí. Gabková v diskusi požádala p. Kaštánka o veřejnou omluvu za znedůvěryhodnění
volebních komisí u komunálních voleb. Vyjádřila znechucení nad poškozením a znevážením
práce volebních komisí podanou stížností ke krajskému soudu o zpochybnění výsledku voleb.
Paní Gabková žádala pana Kaštánka o veřejnou omluvu v Našich Novinách. Soud uznal volby
za právoplatné a neshledal žádné pochybení. Pan Kaštánek uvedl, že podal protest z důvodů, že
by se nemohl zúčastnit ustavujícího zasedání, které se mělo konat v sobotu 1. 11. 2014. Nemá
proto důvod, aby se volebním komisím omluvil nejen veřejně zde na zasedání , ale i v „Našich
Novinách“.
- pan Knop se zeptal v návaznosti na předvolební agitaci, co udělal pan Ing. Vodička pro obec
Liteň během dvou volebních období, ve kterých byl zastupitelem. Pan ing. Vodička
neodpověděl. Manželé Knopovi dále upozornili na nevhodné vystupování pana Kaštánka v
Restauraci U lípy při setkání místních důchodkyň. Pan Kaštánek se ohradil, že to není pravda.
Některé důchodkyně z přítomných chtěly pana Kaštánka vyslechnout.
- Lenka Jelenová nabádala pana Kaštánka, zda by se nemohl vyjádřit k práci volební komise.
Sama byla ve volební komisi a uvedla, že vše bylo v mezích zákona a poctivé.
Ing. Vodička uvedl, jak je možné, že mohlo dojít k tak velkému nárůstu voličů v komunálních
volbách oproti předešlým rokům.
- pan Poláček ml. upozornil p. Kaštánka na neoprávněné zneužívání autorských práv na
facebookovém profilu „nová liten“ při předvolební agitaci. Dále mu sdělil, že ustavující
zasedání by mělo být pro zastupitele prvořadé. Osobní důvody, jako omluvu, zákon neuznává.
- pan Nolč se zeptal na výstavbu kanalizace a plánovanou opravu komunikací.
Pan starosta seznámil občany o plánované schůzce s panem hejtmanem na Středočeském kraji.
Uvedl, že před sedmi lety měla být v Litni Středočeským krajem zrekonstruována hlavní
komunikace ve výši 40 mil. se spoluúčastí městyse se 4 mil. Tento projekt se nerealizoval.
Výstavba kanalizačního řadu je k dnešnímu datu v předstihu, výstavba ČOV základ a stěny jsou
hotové a snad se přes zimu bude moci pokračovat v montáži technologických zařízení.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21. 10 hod.

